
 

 

Informatie over asbest 
 

Herkennen van asbest 
Zoals u misschien weet is asbest gevaarlijk als er asbestvezels vrijkomen. Wanneer u de vezels inademt, kunnen 
deze na verloop van tijd tot ernstige ziektes leiden (bijv. longkanker). Het bewerken (zoals zagen, boren, 
breken) van asbest is daarom niet toegestaan.  
Maar hoe weet u of in bepaald bouwmateriaal asbest is gebruikt? Om het absoluut zeker te weten is niet 
eenvoudig. Toch weten we vaak wel redelijk zeker dat bijvoorbeeld golfplaten op daken ‘verdacht’ zijn. Op de 
asbestwegwijzer op de website Infomil vindt u meer informatie wanneer materiaal asbesthoudend kan zijn.  
Wij helpen u graag met het herkennen van asbestverdacht materiaal. Bij twijfel kunt u ons bellen, dan komen 
wij langs en kijken met u mee.  
Stelregel is: als je het niet zeker weet, dan is het materiaal ‘verdacht’ en moet je het als asbest behandelen. Het 
is dus asbest tot het tegendeel is bewezen! 
 

Asbest verwijderen: altijd melden 
U mag pas asbest (laten) verwijderen als er een zogenaamde sloopmelding is gedaan.  De hoofdregel is dat 
alleen een asbestverwijderingsbedrijf asbest mag verwijderen. Zij regelen de sloopmelding dan ook meestal. 
Daarvoor is een landelijke site www.omgevingsloket.nl beschikbaar. 
Op deze regel is een uitzondering. U mag als particulier zelf beperkt asbest verwijderen. Ook dan moet u nog 
wel eerst een sloopmelding doen. Dat kan via het Omgevingsloket, maar het kan ook via ons eigen formulier 
‘kleine sloopmelding asbest’. Op dit formulier staat precies het hoe, wat, waar en in welke gevallen u asbest 
mag verwijderen.  
 

Zwerfasbest  
Asbest is een materiaal waar we voorzichtig mee moeten zijn. Asbest dat over uw terrein zwerft vinden wij 
daarom echt een probleem. Wij letten daar extra op. Treffen we zwerfasbest aan dan komen we  onmiddellijk 
in actie. Het belangrijkste is dat het ‘besmettingsgevaar’ wordt weggehaald. Pas daarna gaan we onderzoeken 
hoe dit asbest er komt en of we mogelijk kosten kunnen verhalen. 
 

Asbestverbod daken  
Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland naar verwachting verboden. Met het verstrijken van de tijd raakt elk 
asbestdak op den duur verweerd. Van een verweerd asbestdak kunnen asbestvezels vrijkomen die met het 
blote oog niet zichtbaar zijn. Een verweerd asbestdak kan daardoor lange tijd het milieu vervuilen. Het verbod 
op asbestdaken is een middel om de hoeveelheid asbest in de leefomgeving te verminderen. Op dit moment is 
dit verbod nog niet van kracht, maar dat het verbod er komt, is zeker. Wij houden u op de hoogte. 
 

Subsidies en regelingen 
Provinciale subsidie 
Eigenaren van asbestdaken kunnen samen met energiecoöperaties in Fryslân gebruik maken van de nieuwe 
provinciale subsidieregeling ‘Asbest eraf, Postcoderoos erop’. Op Schiermonnikoog hebben Energiecoöperatie 
De Sintrale en boerderij Eureca hiertoe al een initiatief genomen. Kijk op de website van de provincie voor 
meer informatie.  
 
Rijksregeling 

Begin 2016 heeft het Rijk ook een asbestsaneringsregeling opengesteld, waarvoor men  €4,50  per m² kan 

ontvangen. Informatie over de rijksregeling vindt u op de site van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.   
 

Vragen? 

Voor vragen kunt u ons mailen (postbus20@schiermonnikoog.nl) of bellen (0519-535050). Lees ook onze 
website. U moet het altijd bij ons melden als u asbest gaat verwijderen.  
 
Bovenstaande artikelen verschenen in de zomer van 2018 in de gemeentelijke nieuwsbrief.  

https://www.infomil.nl/onderwerpen/asbest/asbest-in-panden/asbestwegwijzer
http://www.omgevingsloket.nl/
https://www.fryslan.frl/subsidies/subsidies-regelingen_3217/item/asbest-eraf-postcoderoos-erop_8506.html
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-verwijderen-asbestdaken
mailto:postbus20@schiermonnikoog.nl

